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Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2020 • Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 -2020 on voimassa.
• Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti ammatillisen koulutuksen
strategiatyöryhmän, jonka puheenjohtajana on johtaja Mika Tammilehto ja
jäseninä keskeisten sidosryhmien edustajia.
• Työryhmän toimikausi on 1.8.2018 - 31.3.2019. (- jatkoaika 30.6.2019)
• Laatustrategian tulee tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan
laadun pitkäjänteisessä, jatkuvassa ja kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.
• Laatustrategian tulee kattaa:
• koulutuksen järjestäjän laadunhallinta, kansallisen ammatillisen koulutuksen
ohjaus ja koulutuksen ulkopuolinen arviointi,
• kaikki ammatillisen koulutuksen palvelut ja toteutusmuodot elinikäisen
oppimisen periaatteella.
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Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2020 • Strategian toteuttamista tukevien toimenpide-ehdotusten tulee muodostaa
kokonaisuus, jonka puitteissa voidaan tukea ja kannustaa eri vaiheissa
laatutyötä olevia koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämistyössä.
• Valmistelun yhteydessä tulee valmistella (ehdotukset) ehdotus
laatupalkintokilpailun kehittämisestä.

• Laatustrategiassa ei tule ottaa kantaa koulutuksen järjestäjän
laadunvarmistuksessaan/laadunhallinnassa käyttämiin menetelmiin.
• Toimenpide-ehdotusten tulee muodostaa kattava kokonaisuus.
• Kuulemistilaisuudet pidetään huhtikuun ensimmäisellä viikolla.

• Lisäksi on kommentointimahdollisuus nettikyselyllä.
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Teemakohtainen kehittäminen ja aloitustilaisuudet
Vertaisarviointi
19.2. klo 9-12
Janne Hietanummi/ Vertaisarvioinnilla tulosta 2 Leena Koski
janne.hietanummi@vaao.fi
leena.koski@oph.fi

Laatujärjestelmä ja prosessien kehittäminen
27.2.klo 9-12
Tiina Halmevuo/ Virtaa vertaisilta - LARK-kasi
Inga Sihvo
tiina.halmevuo@keuda.fi
inga.sihvo@oph.fi

Palautejärjestelmät ja niiden avulla
saadun tiedon analysointi, jakaminen ja
hyödyntäminen
22.2.klo 9-12
Janne Lilja/ LOISTE VI
janne.lilja@riveria.fi
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Leena Koski
leena.koski@oph.fi

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen
laadunhallinta
1.3.klo 9-12
Reija Kiviluoto/Hyvin tekemistä
länteen 2019
reija.kiviluoto@sskky.fi

Leena Koski
leena.koski@oph.fi
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Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen
• Hankkeet, 13 kpl
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr , Laatuvertaiset
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Vertaisarvioinnilla tulosta 2
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Timantti - tiedon kanssa matkaten toiminta
tehokkaaksi
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, LOISTE VI
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Working Quality - Quality in Work
2.0 (senare WQ.2)
Kouvolan kaupunki, VETO-TOP2
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy, JUUPEDA 2 JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK), Laatusampo 6
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr, #Laatupoweria – Voimaa yhteistyöverkostosta
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Virtaa vertaisilta - LARK-kasi
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä, Samassa veneessä 6 - Ankkurit alas
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, Yhdessä Enemmän 1
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Hyvin tekemistä länteen 2019
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European Quality Assurance in
Vocational Education National
Reference Points – Projekti
Leena Koski
Action Grant 2017 - Support to the European Quality Assurance in
Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET
NRP)
Decision number - 2017 -0842/001-001
Project Nr 586540-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

EQAVET NRP-projektin päätuotokset (1.4.2017-31.3.2018)
• Ohjeistus/suositus tutkinnon suunnittelun, osaamisen arvioinnin ja tutkintojen
myöntämisen laadunvarmistukseen ammatillisessa koulutuksessa
• Seminaari ammatillisen koulutuksen järjestäjille 1. aktiviteetin tuloksista,
• Vertaisarvioinnin kriteerit ammatilliseen koulutukseen (pilotointi+levitys- ja
koulutusmateriaalit)
• Monikansalliset vertaisarvioinnin kriteerit (+siirtostrategia) Laadunvarmistuksen
uusi alasivu suomeksi, jonne kaikki tämän projektin materiaalit ladataan ja
EQAVET:n sivuston Suomen osuuden päivitys yhdessä ministeriön kanssa
• Konferenssi/seminaari joustavien, yksilöllisten opintopolkujen
laadunvarmistuksesta
• Raportti opintovierailusta Suomessa ja muista opintovierailuista
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EQAVET NRP-projektin haku (1.4.2019-31.3.2021) ??
•

Quality assurance of flexible individual learning pathways

•

Seminar about quality assurance and monitoring of the flexible learning pathways at VET provider
level

•

Study visits: Joint activity on Graduate tracking systems

•

The use of feedback and information on graduate tracking at system and at VET provider level

•

Joint activity with Croatia, Finland, Slovenia and Estonia: Promoting the use of Transnational Peer
Reviews by updating the criteria

•

Ensuring that information is available to VET providers, other EQAVET NRPs and stakeholders on the
developments in QA on the EDUFI website

•

Ensuring that information is available to VET providers and key stakeholders. -Update of the EQAVET
website on the developments in Finnish VET

•

Promoting mutual learning by networking in QA and by participating in international events/study
visits
and/or national event on QA in VET
06/02/2019
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Työelämätoimikuntien tehtävät
OSALLISTUMINEN TUTKINTOJEN
KEHITTÄMISEEN Työelämätoimikunnat
osallistuvat ammatillisen koulutuksen
tutkintorakenteen sekä ammatillisten
tutkintojen ja niiden perusteiden
kehittämiseen yhteistyössä OKM:n ja
OPH:n kanssa.

OSALLISTUMINEN LAADUN VARMISTUKSEEN
Työelämätoimikunnat osallistuvat näyttöjen toteutuksen
ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen ja
toimittavat tiedot havaitsemistaan puutteista OKM:lle
sekä pyynnöstä antavat OKM:lle lausuntoja koulutuksen
järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen
arvioinnin toteuttamissuunnitelmista

OIKAISUPYYNTÖJEN KÄSITTELY
Työelämätoimikunnat käsittelevät
opiskelijan osaamisen arviointia
koskevat oikaisupyynnöt
06/02/2019 Opetushallitus
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Työelämätoimikuntien tehtävät ja työvälineet
• Seuranta – Työelämätoimikunnat seuraavat ammatillisten tutkintojen
järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon
pohjalta
Ennakointi
Riskienhallinta
Ensisijaisesti ed. tiedon pohjalta

• Vierailukäynnit
• Vuosiraportointi
06/02/2019 Opetushallitus
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Muuta ajankohtaista
• Laatua laineilla 4.-6.9.2019
• Vocational Skills Week Suomessa syksyllä 2019, viikko 42
• Valtionavustushankkeiden päätösseminaari loka-/marraskuussa
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Kiitos!

